
Para teles, desafio é satisfazer o cliente sem ampliar custos 
Taís Fuoco Valor Online, de Barcelona 
 
Usuário quer ter a opção de escolher se quer ler e-mails no celular, no computador ou na tela da 
TV.  
 
A pesquisa mundial realizada pela consultoria McKinsey e divulgada ontem - que mostra que, em 
dois anos, a maioria dos usuários vai abandonar a linha fixa em prol de uma que lhe dê 
mobilidade - não torna a vida das operadoras de celular mais fácil. Quase todas foram unânimes 
em apontar, durante o 3GSM World Congress, as dificuldades e desafios que têm pela frente. 
 
Reduzir o endividamento, gerar novas formas de receita, e, ao mesmo tempo, atender o usuário 
no seu anseio por um serviço que garanta acesso em alta velocidade, em qualquer dispositivo 
estão entre os principais desafios. 
 
"Temos de captar a vontade do cliente. Vivemos um momento muito excitante e, ao mesmo 
tempo, desafiador" , afirmou Riccardo Ruggiero, presidente da TIM na Itália. Segundo ele, o 
cliente quer ter a opção de escolher se quer ler e-mails no celular, no computador ou na tela da 
TV. Quer receber as informações em qualquer dispositivo sem ter de se preocupar com 
adaptações. "O desafio é encarar essas transformações e saber tirar vantagens delas", completou 
o executivo. 
 
A opinião é compartilhada por Nadir Mohamed, presidente da operadora canadense Rogers 
Communications. A empresa tem divisões de telefonia celular, TV a cabo, mídia e, mais 
recentemente, telefonia fixa. "Fazer a oferta de serviços cada vez mais simples para o cliente 
requer uma série de complexidades na infra-estrutura e na tecnologia das operadoras", avaliou. 
 
Segundo ele, entretanto, as operadoras não terão alternativa. "Os clientes demandam serviços 
convergentes e a oferta de produtos personalizados." Por isso, elas não poderão adiar a chegada 
da terceira geração por muito tempo. E isso envolve pesados investimentos. 
 
A acirrada concorrência também exige que essas companhias sejam ágeis em levar novos serviços 
ao mercado, além de exigir que suas redes comportem o crescimento acelerado. 
 
O cenário acontece em um momento de baixa rentabilidade em que muitas companhias não 
conseguiram sequer recuperar os investimentos iniciais feitos. No caso do Brasil, por exemplo, 
companhias como a Claro apresentaram margens negativas em 2005, no balanço divulgado 
semana passada, e os analistas esperam queda nas margens da Vivo, diante da concorrência. 

 
 
Leia Mais 
 
Microsoft aposta na terceira geração 
Heloisa Magalhães De Barcelona  
 
O presidente da Microsoft, Steve Ballmer, roubou a cena com seu estilo alegre e descontraído - 
alguns tons acima de seus discretos colegas europeus - no 3GSM World Congress Forum, em 
Barcelona, quando falou ontem para uma platéia consciente dos desafios que tem pela frente. A 
telefonia celular estourou no mundo, não há como ignorar a onipresença dos aparelhinhos, mas o 
setor precisa aumentar margens para garantir rentabilidade e capacidade de investir cada vez 
mais em novidades. 
 
E a polêmica terceira geração (3G) foi apontada por Ballmer como um caminho para, além do 
entretenimento, facilitar o dia-a-dia em casa ou no trabalho. O presidente da gigante do software 
mostrou na palestra que a Microsoft vai cada vez mais nessa linha. 



 
Disse que o mundo mudou muito desde que Bill Gates e Paul Allen criaram a Microsoft: "A 
tecnologia vive uma nova fase que completa o quadro do estilo de vida digital. Há cinco anos tudo 
era diferente pois não se tinha elementos para digitalizar sem fio a informação, a música e a 
imagem". 
 
E destacou que hoje, além da terceira geração que na Europa em dois anos conquistou 50 milhões 
de adeptos, existem tambem opções como WiFi e GPRS. Nessa linha, falou da troca de e-mails 
pelo celular em tempo real, localização em mapas na telinha, acesso apresentações em 
PowerPoint e da entrada em cena da TV móvel, um mundo ainda a explorar. 
 
Mas enquanto Ballmer mostrava maravilhas, outros participantes do evento discutiam questões 
mais comezinhas, como estratégias para aumentar a penetração do telefone celular nos países 
emergentes com produtos menos sofisticados e que tragam redução de custos para as 
operadoras. 
 
A fabricante de equipamentos Alcatel vai por aí. "O próximo bilhão de usuários está nos 
emergentes e esse é um dos nossos mercados", disse o diretor da área de operações da 
companhia francesa, Marc Rouanne. A Alcatel apresentou produtos como centrais que atendem 
uma área maior com menos sofisticação de serviços. A própria estrutura do equipamento muda: 
em vez do titânio na caixa, pode ser usado plástico resistente, informou o diretor da subsidiária 
brasileira, André Vasquez. 
 
Já no ano passado, no mesmo evento, a própria GSM Organization, que promove o encontro, 
havia anunciado a estratégia. Na época, a Motorola foi a escolhida após consulta a vários 
fornecedores para produzir terminais para baixa renda. Este ano, a empresa americana informou 
que já vendeu 20 milhões desses aparelhos que custam entre US$ 20 e US$ 30. 
 
A China, que divide com a Índia a posição de maior mercado emergente, fechou 2005 com 376 
milhões de usuários de celular. Tem população para dobrar isso em um ano, mas a questão é 
renda. Mas, mesmo assim, é a primeira do mundo no envio de mensagens via celular. Foram 75 
bilhões delas enviadas no ano passado só por duas operadoras de Hong Kong, segundo dados que 
a empresa de pesquisas WCIS divulgou em Barcelona. 
 
A China Mobile, com 246 milhões de clientes, ganha a cada mês 3 milhões de novos adeptos. 
Apenas ela conquistou quase o mesmo numero de usuários que as cinco operadoras brasileiras 
conquistaram, em média, por mês em 2005. Para efeito de comparação, a Vodafone que atua em 
27 países, em cinco continentes, contava em dezembro 179,3 milhões de assinantes. E o Brasil, 
em 2005, fechou como o quinto do ranking , com 86 milhões, perdendo, além da líder China, para 
os EUA (206 milhões), Rússia (125 milhões), Japão (90 milhões). A Índia vem em sexto, com 75 
milhões de assinantes. 
 
Entretanto, no GSM Forum o destaque está sendo para os produtos de terceira geração da 
telefonia celular. Em debate ontem de manhã, Wang Jianzhou, principal executivo da China 
Mobile, mostrou-se cauteloso quando ao futura da empresa que comanda na chamada 3G. 
"Chinês tem paciência, vamos esperar o preço dos terminais caírem, as redes serem melhor 
testadas", disse, em inglês fluente, de forma simpática, para não desagradar os colegas europeus 
que estavam a seu lado. Mas, indagado, Jianzhou garantiu que nos Jogos Olímpicos na China 
(2008) já haverá 3G. 
 
O presidente da Vodafone, Arun Sarin, por sua vez, mostrou que o mundo sem fio tem enorme 
potencial de crescimento: 75% dos minutos de conversa telefônica no mundo sao originados do 
telefone tradicional, com fio, o celular responde ainda pelos 25% restantes. Queda de preço, 
admitiu, é o caminho para aumentar a base. O preço do minuto vem caindo 10% ao ano, mas ele 



reconheceu que a indústria precisa ganhar maior escala e simplificar o acesso aos serviços para 
conquistar mais adeptos. 

 
 
Leia Mais 
 
Nokia e Sanyo se unem no padrão CDMA 
Valor Online De Barcelona  
 
A Nokia, maior fabricante de celulares do mundo, e a japonesa Sanyo anunciaram ontem a 
assinatura de um acordo preliminar para unir suas divisões de aparelhos celulares somente no 
padrão CDMA, usado no Brasil pela Vivo. 
 
Rick Simonson, diretor financeiro da Nokia, que, em função do grande número de jornalistas 
presentes ao congresso 3GSM World, participou de uma coletiva para detalhar o acordo, frisou 
várias vezes que a parceria não envolve as áreas de GSM, WCDMA (terceira geração do GSM) ou 
o segmento de infra-estrutura da Nokia. 
 
As duas companhias pretendem formar uma joint venture que concentre os negócios de 
fabricação e venda de celulares no padrão CDMA. De acordo com o executivo, um acordo 
definitivo deve ser apresentado ao mercado no segundo trimestre para que, a partir do terceiro 
trimestre, a nova companhia - ainda sem nome - comece a operar. 
 
"A Nokia tem mais de 60 clientes no padrão CDMA, mas não tem presença expressiva em 
mercados como o japonês. Já a Sanyo é bastante forte não só no Japão (seu país de origem), 
como nos Estados Unidos", explicou Simonson. "A Nokia, por sua vez, tem presença importante 
em mercados como Brasil e Índia, onde a Sanyo não esta presente", reiterou. 
 
Por isso, o executivo acredita que as duas companhias se complementam. Segundo ele, 
entretanto, o formato da joint venture e a divisão de participação acionária ainda não estão 
definidos. A Nokia tem diversas fábricas de celulares no mundo, incluindo a de Manaus (AM), no 
Brasil, que hoje produzem tanto aparelhos CDMA quanto GSM. A forma como ela pretende 
separar a área de CDMA dessas unidades também não foi definida. 
 
A marca dos produtos, em um primeiro momento, deve ser mantida, segundo o executivo. "As 
empresas devem aproveitar a força de suas marcas em cada pais", mas não há definição sobre a 
criação futura de uma terceira marca, como Sony Ericsson, por exemplo, joint venture que 
também uniu uma européia e uma japonesa no segmento de telefones móveis, desta vez no 
padrão GSM. 
 
A estratégia das duas companhias pode ser uma opção para oferecer aparelhos mais competitivos 
no padrão CDMA, já que os modelos em GSM - padrão mais usado em todo o mundo - chegam ao 
usuário final a preços mais baixos, graças à economia de escala. 
 
De acordo com dados do instituto Strategic Analystics, a Nokia, apesar de concentrar 34% das 
vendas mundiais de celulares, detém cerca de 13,3% do mercado de modelos CDMA, enquanto a 
Sanyo detém 17%, o que garantiria 30% às duas. Segundo Simonson, a fabricação de celulares é 
a maior fatia do negócio da Nokia e gera lucro, mas a companhia não divulga a rentabilidade por 
padrão de mercado (GSM ou CDMA, por exemplo).  
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 15 fev. 2006, Tecnologia & Telecomunicações, p. B3 
 
 
 


